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Fra redaksjonen:    
 

Logga på livet!  
 
I sommer/høst har det vært mye oppmerksomhet rundt bruk 

av sosiale medier og at det er viktig å la datamaskin, padde 

eller telefon ligge når du heller kan være sammen med andre i 
det virkelige livet. Logg på livet i stedet!  

 
For oss som bor i de glisglente strøk utaførr; sånn ifra 

Steinrøysbakken og utover til Bustneslia, ja – førr oss er dette 
en naturlig ting. Med ei mobildekning som er lik svart – eller ett 
strek – så er vi logga på livet støtt . Flere av oss tilhører også 

den ut-døende rasen som har fasttelefon! Så bra at den 

elendige dekningen – som hverken Telenor eller andre vil gjøre 
noe med – bidrar til at vi er mest ‘in’ av alle! Takk for hjelpa – 

billigere blir det også!  
 

Og liv i bygda er det:  

Steinrøys er hyppig i bruk for tiden, og med mange forskjellige 
aktiviteter – les mer om de forskjellige i denne utgaven av 

Heimhug.  
Vi tar også for oss det som kommer av aktiviteter – og da 
håper vi at akkurat du logger på og kommer !! 

 

Vi ønsker alle våre lesere en flott høst – og satser på at vi 

ses om litt! 

 

                     Fra redaktørene Britt Nancy og Marion 

 

 

 

 

FLATBRØDKURS TORSDAG 13. NOVEMBER FRA KL. 1800 
 

Målfrid Bustnes er vår erfarne kursholder. 

 

Pris kr. 250 pr. person – dette inkluderer ingredienser til baking, samt kaffe og 

kaffegodt i pausen. MAX 10 deltagere. 

 

Ta med forkle, bakebolle/sleiv, kjevle og takke 

(to-og-to kan dele takke). 

 

Kontakt Britt Nancy for påmelding.  

Først til mølla… 
 

 
 

 
 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 

tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Desember 2014   

 

Opplag:  

65 (trykt utgave)  

275 (distribuert med e-post) 

 

 

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6XDhvV66lEDDNM&tbnid=xTMIwOQTwAHo4M:&ved=0CAcQjRw&url=http://kokeboka.blogspot.com/2012/11/grovt-tykt-flatbrd.html&ei=ggc8VNmkGIL-aMmZgZgE&bvm=bv.77161500,d.ZGU&psig=AFQjCNHkznMMWuP8lk5HHYDHfPIrNzIfCg&ust=1413306631900217
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

 

Verket 2014 – Vi fikk forespørsel kort tid før festivalen begynte, om vi kunne stille 

med folk. Det klarte vi, og til sammen 7 personer tok vakter i baren. Det er full fres 

hvert minutt man er der, og fine tilbakemeldinger for godt arbeid fikk vi fra 

arrangøren. Og, i tillegg kr. 4.000,- for innsatsen! Hele fire av de som tok vakt var 

bekjente uten tilknytning til Alteren, og de øvrige tre var altså Alteren-folk. Kjekt å 

ha «kontakter» når man skal stille folk på så kort vasel. Tusen takk til dere som 

bidro! 

  

Ny mulighet for å bidra til inntekter:  

Vi trenger garderobevakter til Smelteverket 14. november 2014.  Gode penger å 

tjene for ungdomslaget – har du mulighet til å stille opp?  

 

Gi beskjed snarest til Britt Nancy, mail britt.westgaard@nb.no eller telefon 906 34943 

 

 
Årets andeløp – gav hele 60.000 kr. i overskudd for ungdomslaget. Dette 

hadde IKKE vært mulig, uten en massiv innsats fra mange loddselgere som 

sa «ja» til å ta ei loddbok. Som vi sier: «alle monner drar»  - hvert eneste 

lodd som noen selger på sin arbeidsplass eller til sin familie/venner, er 

loddkjøpere andre ikke når. Og, når mange drar lasset… osv. 

 

Alterenkalenderen – dessverre blir det ikke noe kalender i 2015. Styret har 

diskutert dette og kommet til at vi «avlyser» neste års kalender. Årsaken 

er utrolig mye arbeid som vi ikke har kapasitet til å gjennomføre i år, med 

de tidsfrister det innebærer. I tillegg er det ikke noe hemmelighet at 

prosjektet koster. Trykkeriutgiftene er så store, at vi de to siste årene har 

gått med minus – til tross for økonomisk støtte fra kommunen. Det har aldri 

vært meningen at Alterenkalenderen skulle være noen inntektskilde. Den lokale verdien 

i kultursammenheng var utgangspunktet for jobben med kalenderen. Vi er derfor stolte 

over de tre vi har fått laget så langt, også innser at «man ikke alltid makter med alt» - 

for så å ta en ny vurdering til neste år.  

 

Medlemskap – Det er så fint å se at vi har så mange medlemmer i ungdomslaget. Det gir 

oss som sitter i styre og stell oppmuntring i arbeidet. Vi har i år 65 medlemskap med til 

sammen 115 medlemmer. Takk for tilliten! 

 

Grasrotandelen – Vi minner om ordningen, og oppfordrer folk som enda ikke har valgt en 

grasrotmottaker om gjerne å velge UL Daggry! Samtidig takker vi alle de 94 som står 

som grasrotgiver til ungdomslaget.  

 

Kulturmidler fra kommunen – i år mottok vi 20.000 kr. som er det meste vi har fått. 

 

mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgarcade.com/1/happy-duck/&ei=8Mg8VKvZPMvMPcy9gPAF&bvm=bv.77412846,d.bGQ&psig=AFQjCNFm8nbK2o-AJ-erLVw7wRUnelYCrQ&ust=1413356097307592
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Ungdomshusseminar – Vi er så glade for at vi kan ta oss råd til å sende en person fra 

styret på seminar i Oslo. Vi tror det blir nyttig og inspirerende:  
«Noregs Ungdomslag og BUL Oslo inviterer til ungdomshusseminar i Oslo 24. og 25. oktober med tema "Hus 
som skaper landet." Under seminaret vil det bli spennande innleiingar og debattar om ungdomshusa si rolle i 
samfunnet, og om kva moglegheiter ein kan ha som eigarar av desse lokale kulturbygga. Det vil også bli praktiske 
økter om tilskotsordningar og ulike verktøy ein kan bruke i drifta og utviklinga av ungdomshuset. 

 

Kjelleren på Steinrøys – som kjent har det vært en del renovering i 

kjelleren etter at oppkomme av kloakk gjorde det utrivelig sist vinter. 

Den er tørket opp etter alle kunstens regler, et av badene er flislagt og 

garderobene har fått nytt belegg samt en del nye skap. Dette ble 

selvsagt ikke gratis, men pga forsikringsordninger måtte vi ut med noen 

få tusen for herligheta. Det blir fint å være her når teatergruppa 

starter opp igjen etter nyttår? 

 

 

Bingo – ungdomslaget er så heldig å være mottaker av midler fra bingodrift for tiden. 

Et betydelig beløp vil tilfalle ungdomslaget i løpet av 2014/2015.  

 

Komitéarbeid – det er seks «lag» i UL Daggry, som veksler på å arrangere basar, fest, 

kafé, julemesse osv. Vanligvis vil hvert lag ha én arbeidsoppgave i året, ofte kan det gå 

halvannet år i mellom hver gang. Denne jobben er VELDIG viktig for at det skal være 

aktiviteter på Steinrøys til glede for stor og liten. Mange har vært medlemmer i disse 

komiteene i tyve-tredve år. I tillegg har vi heldigvis en del yngre folk som deltar i dette 

arbeidet. MEN, vi trenger flere! Enkelte av komiteene har mistet litt folk i den senere 

tid, og da er det behov for å få fylt opp disse. De fleste har vel tid til å stille på ett 

arrangement i løpet av et år? Det vil gjøre slitasjen på de som er med på det meste som 

foregår, noe mindre – samt at det blir mer motiverende når flere bidrar. OG, det er 

trivelig i slike komiteer. Man lærer fra de som har vært med en stund, man gjør en jobb 

til beste for fellesskapet. Ta kontakt med Britt Nancy – se kontaktinfo på side 2 – om 

du vil være med! 

 

Status på prosjekter vi venter på: 

  

Gang og sykkelsti:  

Siste oppdateringen som har nådd oss, er at Nordland fylkeskommune har avsatt midler 

til oppstart av prosjektet i 2017. Vi venter i spenning! 

 

Steinrøys2020:  

Komiteen skal i nærmeste fremtid oppsummere status og anbefale videre veivalg for 

ungdomslaget.  
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Premieutdeling 13.april 2014 – 

Idrettsgruppa 
Vanskelige vær- og føreforhold satte sine 

begrensninger på antall arrangement i regi av 

idrettsgruppa vinteren 2014. Det ble arrangert 2 

cuprenn: søndag 22.mars, og onsdag 26.mars – da var 

løypa brukbar, og mange glade barn og voksne tok 

turen til Bakkamoan med ski, staver og friskt 

pågangsmot! 

Vinteraktivitetshelga med den tradisjonelle isfiskekonkurransen i Snefjellåga 

lørdag etterfulgt av Altermesterskap på ski søndag regnet bokstavelig og 

beklageligvis bort (det ble rapportert om flere desimeter med overvann på 

Langvatnet, og det var mer gress enn snø i skiløypa) – men de friske deltakerne 

på de 2 cuprennene hadde alle fortjent sine medaljer, og premieutdeling ble 

arrangert søndag 13.april! 

Mange hadde tatt turen til Steinrøys Palmesøndag, og stemningen var spent både 

under premieutdelingen og loddtrekningen. (De som ikke hadde anledning til å 

møte på premieutdelingen for utdeling av medalje kan ta kontakt med 

idrettsgruppa v/Arne-Martin (tlf: 97 11 05 20) og avtale henting av medalje med 

han). 

Fra kjøkkenluka ble det solgt lapskaus og pølse m/brød – og gelè og kaffe til 

dessert.  

Loddsalget gikk som vanlig godt, og 

det var mange som kunne gå 

fornøyd hjem med både medalje 

rundt halsen og en (eller flere) av 

de fine premiene i bagasjen. 

Idrettsgruppa takker for god 

innsats og godt oppmøte, og går for 

å få arrangert mange cuprenn, 

isfiskekonkurranse og 

Altermesterskap i 2015!  

 

P.S. Vinner av fjorårets premie fra 

turboksen/postkassa oppe i Almlia 

blir annonsert i neste utgave av 

Heimhug – følg med, følg med! 

  

En stolt Albert Lantz-Juløy har fått sin medalje rundt halsen 
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Ei tradisjonell og trivelig feiring også i år på Alteren. Mange flotte folk i 
nystivede bunadsskjorter var på plass og etter hvert dannet vi toget som 
skulle gå fra skola til Granhekken og tilbake. Etterpå ble det kaffe, is og 

leker utendørs.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

Snart klar for oppstilling 

På retur fra Granhekken - FAU-leder i front 

E(t)litekorpset stilte opp for avmarsj i år også 

En gang Alternværing - alltid Alternværing! 

Ronny mønstra i korpset i år :-). Grov-
messingrekka doblet i antall!!! 

4 flotte ungdommer holdt årets 17.mai-tale. Fra venstre: Joakim 

Isaksen, Elias Haaberg, Olve Solvoll og Sara Sofie Skjærvik.  

Vi gjengir talen på neste side. 
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Hjertelig velkommen til 17.mai-feiring her ved Alteren skole. I år er det vi fire som 

har vært så heldige som får holde talen.  
 
Det vi feirer i dag, er at Norge fikk sin egen grunnlov på Eidsvoll i 1814, for nøyaktig 200 år 

siden. Det ble skrevet 112 paragrafer. En av dem var at Norge skulle bli et fritt og 
selvstendig land. Da hadde vi vært under Danmark i omtrent 400 år. Grunnloven ble vedtatt 

17.mai 1814.Den bestemte at kongen skulle dele makten med domstolene som dømte etter 
lovene, og det folkevalgte Stortinget, som bestemte hva slags lover Norge skulle ha. Men 

selvstendigheten varte ikke lenge. Høsten 1814 ble Norge tvunget inn i en union med 
Sverige etter en kort krig. Likevel hadde Norge vunnet mye i 1814. Sverige måtte gå med på 

at Norge fikk beholde Grunnloven. I 1905 ble vi et helt selvstendig land med vår egen konge. 
Det var en dansk prins. Han het Carl, men tok navnet Haakon da han kom hit og ble konge. 

Den lille sønnen hans, Alexander, fikk navnet Olav, faren til vår nåværende kong Harald.  
 

I løpet av denne perioden har mye skjedd, og i norgeshistorien kan vi lese om hvordan 
landet vårt har utviklet seg, fra å være fattig u-land til å bli en av verdens fremste nasjoner 

når det gjelder økonomi og levestandard.  
 

I de seneste årene har nordmenn hevdet seg på mange felt; i idrett og musikk så vel som i 
politikk og vitenskap. At alt dette har styrket nordmenns identitetsfølelse og selvtillit, står 

vel klart for alle, og vi har jo så mye å være stolte av. Denne framgangen og suksessen bør vi 
bruke til å hjelpe andre land til å bli velferdsstater og få et demokratisk styre der folk får 

være med å bestemme. For vi er en del av et fellesskap som bør arbeide for at alle får det 
best mulig.  

 
Vi unge i dag vokste opp i en tid med mange nye impulser og store forandringer. På flere 

områder ser vi annerledes på ting enn foreldre – og besteforeldregenerasjonen. Mye de 
strevde hardt for å oppnå, har vi fått gratis.  

 
Nesten alle i Norge feirer 17.mai. Også mange innvandrere somkommer til Norge i dag blir 

veldig glad i 17.mai. Feiringen blir sett på som et symbol på frihet og selvstendighet, og 
mange føler et fellesskap på denne dagen. I mange land feires ikke nasjonaldagen som i 

Norge. De har ikke barnetog. I stedet har de militære som marsjerer.  
 

Mange mennesker i verden lever i diktaturer og kan ikke si hva de mener uten å havne i 
fengsel.  

 
Vi vil rette en stor takk til FAU som står som arrangør av denne dagen her på skolen. For 

andre år på rad stiller de med eget korps som skaper en flott ramme rundt nasjonaldagen. 
De har i tillegg fått opp gapahuk, skaffet bordtennisbord og de har gitt oss midler til å kjøpe 

ting som er med på å skape aktivitet og trivsel i skolegården. Dessuten jobber de hardt for å 
få bygd sykkel og gangveien fra gamle Nesnavei til Altermark krysset. Det er et sterkt ønske 

fra hele nærmiljøet om at denne blir byd og den vil gi skoleelevene en mye tryggere skolevei. 
Ikke minst blir det mye tryggere for skolen å bruke nærområdet. Vi er stolte av foreldrene 

våre som gjør en så god innsats for skolen.  
 

Nå er endelig våren kommet etter en lang vinter. Bjørka er sprunget ut, og det er fint for 
nyutsprunget bjørkeløv og 17.mai hører sammen. Å være ung i livets vår kan være så 

mangt. Det kan være tunge tanker om en usikker framtid. Det kan være slit og stress, og 
det kan være gøy, som i dag.  

 
Når vi feirer grunnloven vår med pølser, is og brus, bør vi kanskje sende en ekstra takk til 
de som skrev grunnloven vår på Eidsvoll for 200 år siden. 

 
 
Gratulerer med dagen! 
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Rundvask anno 2014 

 
I år ble det lagt opp til en ny strategi for å få gjennomført 

rundvasken på Steinrøys. Etter flere år med kun et fåtalls 

oppmøtte – etter metoden «fint om noen kommer dato-sånn-

og-sånn», så måtte det en endring til! Ikke minst for at ikke 

gjengangerne skal, ja, nettopp - gå igjen på Steinrøys med 

tiden. 

 

Marion og Britt Nancy møttes til massiv telefonstorm – også 

kalt torpedometoden – der vi først laga ei liste over folk vi skulle spørre, for så å ta 

kontakt personlig på telefon. Folk ble forespurt helt konkret « kan du og den og den og 

den – ta ansvar for rundvask av kjøkkenet enten dag 1 eller dag 2.  Det vil ta ca. 2-3 

timer.» Eller, «kan du og den og den og den – ta ansvar for toalettene og de ytterste 

gangene enten dag 1 eller dag 2. Det vil ta ca. 2-3 timer» osv. 

 

Marion brukte en helt annen metode når hun kontaktet 

mannfolka. «Hallo, det her e ho 

Marion! Eg og ho Britt Nancy 

lurt på om vi kun benytt oss av 

kroppen din ca. halvannen time 

på onsdag førstkommende?!?! 

Vel, det e egentlig snakk om 

takvask på Steinrøys.»  

En av de oppringte beklaget at 

han hadde senebetennelse i ei 

arm – hvorpå Marion svarte «ja, men så bra da har du jo ei 

fresk hand å arbeid med!» Vedkommende kom og gjorde en 

flott innsats. Med den eine og halve den andre handa. Vi 

håper det ikke ble komplikasjoner etterpå…. 

 

Etter en times tid hadde 19 (!) personer lovet å komme, og 

så de gjorde! Med presise arbeidsoppgaver kunne folk 

komme egentlig når det passet, og gjøre tildelt arbeid. Det 

tok nøyaktig halvannen time fra mannfolkan kom, til de dro. 

Da hadde de bl.a. vasket tak og fått kaffe med nogo attåt i 

lag med de andre i dugnadsgjengen. Noen var et par 

timer lengre, men da var jammen huset rundvasket!  

Så effektivt kan det gjøres -  og, ingen behøvde å slite 

seg helt ut. Mye fliring ble det også, og tid til 

kaffe/mat/frukt og kaker. 

 

Vi satser på samme metode også til neste år. Tusen 

takk til alle som stilte med ledig(-e) hand/hender! 

               Marion og Karin vasker stoler 

Jørn, Magne og Roar tar takvask og ser over lysrør 

Heidi og Irene på kjøkkenet. Skap vaskes og tallerkener telles. 

Mette vasker vegg og bilder 
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Grilling på Stibergan for de yngste i bygda 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

I juni i fjor, når de yngste i bygda møttes for å grille og kose seg på Stibergan,  

Bada vi faktisk. 24. juni i år skulle vi gjenta suksessen. Denne gangen i frisk bris 

fra sørvest og en anelse regn.  Noen av de oppmøtte hadde faktisk investert  i 

sommerdunjakke for anledningen. Trivelig er det likevel at barn og voksne kan 

møtes noen timer en ettermiddag for å slå av en prat og litt lek. Heldigvis var vi 

ikke forsynt etter sankthansfeiringen dagen i forveien, så det ble fyr på grillen. 

Planen var å låne båtene til Alteren Skole og ro litt, men den sterke vinden 

gjorde at vi heller får ha det til gode. Bekken ved gapahuken ble etter hvert en 

veldig populær lekeplass. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst å være med å planlegge småbarnstreffet? 
Vi kaller det småbarnstreffet fordi da vi startet hadde vi selv små barn. Men 

det å møtes tre - fire ganger i året, slik at de voksne kan skravle over en kopp 

kaffe og barna får leke sammen med sambygdinger, er et tilbud for alle familier 

på Alteren. Har du lyst til å være med å planlegge treffene? Noen ganger har vi 

grøtfest, andre ganger karneval og noen ganger er vi ute. Vi tar selvfølgelig imot 

andre ideer til aktiviteter også. Ta kontakt med Merete Soleglad: 

bergmerete80@hotmail.com eller 95818064. 

  

Høstsuppe for småbarnstreffet mandag 27. oktober kl. 1700 
Det blir servert enkel høstsuppe, saft, kaffe og noe attåt. 

I tillegg til en sosial ettermiddag med lek, får barna mulighet til å 

få ansiktsmaling. For å kunne beregne mat til alle ønsker vi 

påmelding: bergmerete80@hotmail.com eller 95818064.  

Inngang kr 20 pr pers. Ta med naboen og kom! 

mailto:bergmerete80@hotmail.com
mailto:bergmerete80@hotmail.com
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Alteren andeløp 2014 

 
Årets andeløp var det femte  

i rekken, og da snakker vi om  

et aldri så lite jubileum!  

 

 

Litt endringer på opplegget 

ble bestemt bare få dager 

før, noe som medførte 

flytting av målområde og 

brobygging. Ja, bokstavelig 

talt brobygging. Ved å ha 

målgangen på andre siden av 

vegen unngikk man farlige 

situasjoner i trafikken, og et mer intimt avgrenset område ble den nye arenaen. 

Skoging av kratt samt ei midlertidig bro fra Sletten-sida gjorde området lettere 

tilgjengelig.  

 

Unni og Bjørn Olav Lillealter hadde generøst stilt gårdsplass tilgjengelig for 

gjesteparkering. Ca. 100 personer hadde funnet veien til årets andeløp. Været 

har vært både bedre og dårligere ved tidligere løp, så da fikk vi si oss fornøyd 

med litt sol og litt regn. 

 

Nytt av året var også «løp-i-løpet» der vi inviterte  

(på Alterenlista) folk til å stille med selvlaga- eller 

personlige kjøpingsender. 19 personer tok utfordringen 

og et assortert utvalg ble presentert og påmeldt.  

Det var hjemmesnekra treender, dekorerte 

kjøpaplastender og til  og med ei tøyand (Se også bilde 

på forsiden av Heimhug). Disse var i en egen klasse og konkurrerte ikke om de 

ordinære premiene. Første and i mål av disse, vant halvparten av den totale 

påmeldingssinnsatsen. Familien Soleglads treender lå lenge i teten, men måtte til 

slutt se seg slått av Ingvild Gjølstads plastand i sykepleierskrud. Alf Arne Eides 

skumle spesialand, med navnet KungFuAnda – var konstruert med både kjøl og 

anatomiske fordeler. Men, vi mistenker at den ble stanset av plastmafiaen - for 

den kom aldri i betraktning til finaleplass. 
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De øvrige gule endene tøffet sakte men sikkert mot målområdet som var 

spesialdesignet v.h.a. traktor- og snekkerinnsats, og mot slutten ble de sluset 

trygt i mål. Den første gule i mål, var and merket med nr. 237 – tilhørende en 

herremann fra Utskarpen: Ronald Åsland. Han var ikke til stede på selve løpet, 

men ble både overrasket og glad da han fikk telefon om hovedgevinsten på et 

reisegavekort fra VIA til 25.000 kr. 

 

 

Kafételt var flott plassert 

på en høyde, og der kunne 

man kjøpe forfriskninger 

fra skytterlagets trofaste 

komite.  

 

 

 

 

Ingvild Gjølstad – selve sjefsanda – hadde ikke 

uventet, et korrekt kostyme for anledningen, og 

ledet som vanlig publikum med humor gjennom 

andeløpet. Hun var godt hjulpet av en makker 

lengre opp i elva som sendte «siste nytt» om hvilke 

ender som førte an. 

På bildet ser vi også Heimhugs redaktører i ferd 

med å gjennomgå loddsedlene for å finne navn til 

eiere av annonserte ender. 

 

 

Styret i årets andeløp vil takke alle som har bidratt til praktisk gjennomføring 

på selve andeløpsdagen, til alle loddselgere og til de som har støttet lotteriet 

med hele- eller deler av premiene.   

 

Dette er et stort løft både arrangementmessig og økonomisk for Alteren 

skytterlag og UL Daggry. Vi har også inntrykk av at publikum setter pris på et 

annerledes og aktivt utendørslotteri. 

 

KVAKK! Vær forberedt!  

 

Før jul håper vi å ha loddene for Alteren andeløp 2015 klare for salg… 
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Vinnerne av Alteren Andeløp 2014 

1. VIA Tours reisegavekort, 25.000 kr.:    And nr. 237 – Ronald Åsland 

2. Coop Obs, gavekort 5.000 kr.:     And nr. 373 – Linda Lysfjord 

3. Skjærvik Scooter og MC, gavekort 1.500 kr.:    And nr. 1216 – Christiane Magnussen 

4. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr.:    And nr. 182 – Håvard Gullesen 

5. Felleskjøpet, gavekort 1.000 kr.:     And nr. 118 – Ola Bjørge 

6. Sport1-Havna, gavekort 1.000 kr.:     And nr. 1275 – Lars Eilertsen 

7. Rica Meyergården hotell, middag for to – verdi 1.000 kr  And nr. 511 – Lilian og Rolf Jensen 

8. Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 1.000 kr.:  And nr. 588 – Rolf Inge Hansen 

And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra iTet AS (iPad 4, 16GB WI-FI), verdi 4.000 kr.: And nr. 909 – Stian Mikalsen 

 

Vinner i klasse “Privat And” – pengepremie 475 kr - Ingvild Gjølstad  
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Slettaelva on Tour. 
 

I år ble det for første gang satt opp en egen klasse for ”ender 
fra heimen” under andeløpet i Slettaelva. De gule tradisjonelle 

plastendene fikk selskap av mange  ulike varianter av 
andefamilien. Heimhug har fått en spennende 
stemningsrapport fra deltaker Anda Lovinda : 

 
Etter lang tids høydetrening fra heimekulpen øverst i 

Raubergbekken var dagen kommet, jeg skulle debutere i mitt 
første andeløp! Jeg styrket meg med en kraftig dose mark uka i 
forkant, tenkte å hive innpå noen korn med B-gjødsel på morran, men 

treneren min godtok det ikke. Man kunne jo bli tatt for doping og skjemt ut 
heile slekta. Og den er nok bortskjemt og utskjemt fra før må vite. 

 
Tok heller og hakket litt i ei rengakaka på turen i bil ut til LitjAltern, og 
kjente hjortronsaltet fossa ut i svømmehuden mellom tærne. Jeg skulle gå 

for gull! 
 
Ute ved Sagpøla var det masse folk som var møtt opp for å heie på meg. 

Selveste sjefen over alle sjefer, Britt Nancy med det Andegule håret tok imot 
påmeldingene, og en forvokst and i et antrekk fra en Anderledes tid sto og 

kauka i en mikrofon.  Mange av min likesinnede ”heime-ender” hadde 
bestemt seg for å delta, etter hvert ble vi mange som lå på bordet og ventet 
på å slippe løs i elva. En svartskummel kamikazeand fra Alterneset freste: 

”Du skal taes, eg hakker deg i stjerten hvis du prøv å snik deg forbi meg”.  
 

Hallo, han sku prøv seg -  på å psyk ned meg! 
Eg som har hatt min oppvekst sammen med Trond og Merethe, og ble 
psykisk og fysisk trena av det som foregikk inne og ute i huset med det rare 

i, for ikke å si huset med de rare i..  Tel lands og tel vanns i ymse farkoster, 
bosatt i lekestuer og pappesker og under senger sammen med hybelkaniner i 
alle størrelser. Kvakk kvakk, sei eg bære!!! 

Eg snudde meg og lot som om eg ikke hørte, men en yndig and i 
sykepleieruniform ble redd og fikk tårer i øynene.  ”Slapp av, søster, vi holder 

sammen mot røkla ” sa eg -  og vi var enige om å hjelpes åt underveis. 
 
Men kjente at eg fikk nervøs mage av blikket til kamikazetreneren, og måtte 

lure meg tel å slippe en fjert da vi ble kastet oppi traktorskuffa til Bjørn Olav. 
Og der ble det jo et liv i det gule kor: 
”Hvem slapp en fis, uæææ, den stanken..” Det ble kvekket og kvakket, at det 

går And for et lurveleven! Eg lot som ingen ting, og slapp enda en mens vi 
kjørte opp åkeren og mot startstreken ved Sletten.  

 
Tiden var inne, skuffa tømtes, vi kom oss ned i vannet og løpet var i gang. 
Prøvde å posisjonere meg mot midten for å komme godt inn i straumen 

nedover. Taktikken lyktes i første omgang, men så kom vi i en bakevje. Folk 
sto rundt og heiet, Gunvor Gullesen , Kristoffer Bakken m fl. oppmuntret 
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meg med heiarop og gode råd, treneren min lokket og skreik . Jeg hang 

sammen med feltet et langt stykke, venninna mi Florence Andinggale hadde 
nemlig glemt at vi skulle holde sammen, hun var på tur ned mot fossen som 

dura i det fjerne. 
 
 

Så kom kamikazeanda lurende, den 
fikk ikke meg, men klarte å ta dukken 
på opptil flere på sin brutale ferd. 

Burde vært disket, men dommeren 
hadde truffet kjenninger og rota seg 

bort i prat om veret– så derfra var det 
ingen hjelp å få. 

 

Det hele så stygt ut, men så kom redningen i 
form av to ungdommelige spreke vannkalver. 

Trøste og bære, for ikke å si trøste og Bjørge- 
hvor de fikk oss framover med hjelp av en liten 
gummibåt som var mer under enn over vann.  

Fossen nærma seg og jeg stålsatte mine fjær og 
kasta meg utfor. Noen ble bare liggende og surre 
under fossen, eg kava meg fram og seilte inn til 

en 2.plass!  Kun slått av Florence, den megga.  
 

Det viste seg at den rare anda med de slappe fjærene som skreik i 
mikrofonen heile tia var TRENEREN til vinneren Florence, hvor merkelig var 
ikke det? Her var det ender i mosen sier jeg… og har levert i klage til 

arrangørene. 
 

Florence bød meg på godteri til trøst. Men hallo!!! Andeegg, er det mulig?? 
Man er da ikke kannibal heller. Og det blir nærmest for bloddoping å kalle. 
Så mye for det vennskapet. 

Men, kanskje vi skal prøve oss på felles treningsleir i forkant av neste års 
løp, kan jo hende eg plukker opp noen triks? Man er tross alt en god taper. 
 

Supporterne mine tok imot meg med ovasjoner, uansett plassering støttet de 
meg og trøstet meg og tørket meg. Det var godt å komme heim til øya mi i 

Raubergbekken, få en deilig kopp te og noen mark.  Og jeg ble en erfaring 
rikere, og kan spisse formen mot neste års løp.  
 

Så kjøp andelodd, man vet aldri hvem som kan vinne  
 

MVH Anda Lovinda, Cand And 
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Alteren skole 2014-15 

 

Det er i år kun 59 elever på skolen, det gikk ut 14 elever i vår og kom inn 9 

elever. Elevene er fordelt på fire klasser: 

 

1.klasse 9 elever, kontaktlærer er Wenke Johannessen. 

 

2.-3.kl 10+9 elever, kontaktlærer er Vigdis Åsheim. 

 

4.-5.kl 5+10 elever, kontaktlærer er Marit Gruben. 

 

6.-7.kl 8+8 elever, kontaktlærer er Eli Redal Alterås. 

 

I tillegg er Svenn Arne Nilsen, Helen Aslaksen og Ørjan Ravnåmo timelærere 

dette skoleåret.  

I SFO og skole er May E Bjørnådal og Linda Guttormsen assistenter. 

Anne Grete Lund er renholder og Berit Bratland er rektor. 

 

Elevråd: 3.kl Lise Marie Presteng, 4.kl Heine Lillealter, 5.kl Sindre Steinli, 6.kl 

Eirik Snefjellå, 7.kl Kristine Snefjellå (leder) elevrådet arbeider med ulike 

trivselsfremmende tiltak. 

 

Satsingsområder:Vi arbeider dette skoleåret med å øke elevenes kompetanse 

når det gjelder egenvurdering og kameratvurdering. Vi fortsetter med 

prosjektet Leselos, der vi dette skoleåret har fokus på læringsstrategier. Vi er 

fortsatt med på Respekt-prosjektet, og arbeider for at alle skal respektere 

hverandre, og vise nulltoleranse for mobbing. 

 

Skoleområdet:Det har skjedd mye positivt med bygg/uteområdet denne 

sommeren. Alle bygninger er beiset og muren er malt. Vi har fått ny utebelysning 

rundt hele området. Vi har fått lys både i regnskuret og gapahuken, så da kan 

elevene få brukt dem også når det er mørkt. Det er stor aktivitet rundt 

bordtennisbordet, og flere av våre elever har startet som aktive spillere i 

bordtennisklubben. Det er skoget og ryddet rundt parkeringsplassen og alle 

skadene etter flommen i vinter er ordnet. I tillegg har FAU hatt doning i 

klatrejungelen der de har skiftet ut det som var slitt, og gjort nødvendige tiltak. 

FAU arbeider med å forsøke å skaffe skolen en ny fane til 17.mai, og de 

innhenter pris på permanente utehøgtalere. Vi har et svært aktivt FAU her på 

Alteren noe som vi setter stor pris på!¨ 

 

På vegne av små og store ved Alteren skole, Berit Bratland. 
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Bilder fra den høgtidelige åpningen av den flotte gapahuken.  

 

Tale av elevrådsleder (2013-14) Elias Haaberg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter taler og sang var det grillparty for små og store! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker elever, ansatte og FAU  

et riktig godt og innholdsrikt skoleår! 
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Alteren skole for noen tiår tilbake: 
 

Kjell Sletten hadde et fint bilde av Alteren skole på utflukt. 
Vi noterte oss ikke navn på verken lærer eller elever, men det er sikkert noen 

som kjenner seg igjen. Artig å se klesdrakt og utstyr, det er nok fiske i 
Slettaelva som står på timeplanen, ettersom de har sånne fine marktrøe med 
seg. Fornuftig lærer som tok ongan med ut! 

 

Til bursdagskørven Arnstein  (Remmen, juni 2014)   

 

Tenk at det er sant - Du er 70-årsjubilant! 
En mann med kunnskap og humør - som både vil og tør. 
Graver fram de gamle skatter - alt du kan, vi ikke fatter.  
Noe skjer på Steinrøys – du er med -reparerer dass og måker sne. 
Nå har du fått fri fra plikter, likevel du ei oss svikter. 
Takk for det du er, hos oss er du veldig populær! 
 
Gratulerer så mye med 70-årsdagen Arnstein  
og takk for innsatsen gjennom mange år. 
 

Hilsen styret i Ul. Daggry  
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«TRIM MED MAIKEN» 
 
Hver onsdag høres heftig musikk, stønning, tramping og 

latter fra Steinrøys. 

Ca. 30 damer lar seg trollbinde av ei sprudlende og 

energisk Maiken Aasebøstøl, som får oss til å yte 

maksimalt mens svetten spruter! 

Styrke- og kondisjonstrening gir bud om «strammere lår og spenstig rumpe til jul». 

 

Det er god, uhøytidelig stemning, og flotte damer i ulik alder har sin ukentlige 

kvalitetstid «med Maiken» på et treningssenter nær deg... 

 

Treningstimene vil gå et stykke t.o.m. 10.desember. Så er det å håpe at vi kan fortsette 

tilbudet også til neste år. 

 

Det er litt ledig kapasitet på den første timen (kl. 1830-1930), så hvis du har lyst å bli 

med resten av perioden – ta kontakt med Britt Nancy. Se kontaktinfo på side 2. 

 

 

 

 

DANSEKVELDER  
 

I september/oktober har det vært arrangert tre dansekvelder så langt, 

i regi av Mo Swingklubb. 

 

Vanligvis arrangerer de dansekvelder på Gruben hver søndag,  

i tillegg til diverse kurs i løpet av året.  

  

Nå ønsker de å teste om det er liv laga for dansekvelder også på mandager, derfor ble 

Steinrøys valgt som arena annenhver mandag. Det danses fra 19.30 til 21.30 med 

kaffepause omtrent midtveis. Arrangøren stiller med god dansemusikk, kaffe og frukt. 

Inngang kr 40,-. Foreløpig har det ikke vært så mange som har dukket opp, men vi vet at 

en del «sitter på gjerdet» og andre har lyst men har ikke hatt anledning. Løp og dans! 

  

Swingklubbens oppfordring lyder som følger: «Ta med samboer, nabo, tenåringen eller 
kom alene! Alle danser med alle, og om du er nybegynner eller knallgod spiller ingen rolle. 
Dette gjør vi fordi det er artig, sosialt og god trim!  
Høres dette interessant ut, så møt opp! Hvor mange ganger det blir arrangert avhenger 
av oppmøtet (er det mange som møter opp og melder interesse for swingkurs er det 
mulig det også lar seg ordne etterhvert).» 

 
Spørsmål kan rettes til Unni Lillealter unni@lillealter.no, 75162701/90633985.  

mailto:unni@lillealter.no
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Sett av helga 1.og2.november.Kinderegget med «2 i 1»!  
 

 

Lørdag 1. november er det førjulsmesse fra kl. 1100-1600 
 

Det er populært blant messedeltagere å stille ut på 

Alteren. Alle salgsbordene er bortbestilt, så det blir fullt 

hus også i år. Du kan få kjøpt flotte ting til deg selv eller til 

noen du vil glede – for denne helga er det bare drøyt sju 

uker til julaften! Hva er vel bedre enn å gi – og å få - 

håndlagede produkter i julegave? Det er håndarbeid i alle 

varianter, samt diverse bakst å få kjøpt. 

 

I kafeen tilbys kaffe, kaker, vafler, brus og lapskaus – noe 

for en hver smak til Alteren-priser. Det blir også anledning 

til å kjøpe lodder på en del av de flotte gjenstandene gitt 

til lotteriet. 

 

Vekommen! 

 

 

 

Søndag 2. november tradisjonell høstbasar kl. 1600 
 

I disse dager kan du få besøk av folk i høstbasarkomiteen. De selger nemlig lodd som 

skal trekkes på selve basardagen. Ikke alle har anledning til å komme på basar, derfor 

prøver vi å nå alle husstandene. Hvis noen ønsker å gi gevinster til basaren kan de gi 

disse til loddselgerne, eller ta kontakt med Mikal M. Olsen, Åse Lantz-Juløy eller Britt 

Nancy Westgaard. Eller, man kan ta med gevinsten når man kommer på basaren. 

 

Det blir tradisjonelt åresalg, kafé med masse godt 

til Alteren-priser og litt underholdning fra 

teatergruppa. 

 

Mange flotte gevinster trekkes på både åresalget og 

loddbøkene, så ta med bærenett for å bære hjem 

gevinstene i! Hørte dere, Freddy og Aleksander? 

Hvem går av med seieren om flest gevinster i år 

blant dere to? 

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ei trivelig 

stund for store og små. 

 

Emil Eide og Victor Soleglad var glade 
hjelpere på høstbasaren i fjor. Ei hel 
bøtte full av årer, laget av Karsten 
Lillealter. 

Sister Westgaard er trofast messedeltager. 
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Bilder fra en svunnen tid 
 
Bildet av disse flotte ungdommene er tatt på Granmoen i Altermarka. 
Muligens er et konfirmasjonstreff. 
Vi mener å kjenne igjen Ole Bakken øverst til høyre, og nr 1 første rekke fra 

venstre Audhild Forsmo (Snefjellå). Nr 3 Inger Anne Alterhaug? 
Kanskje har noen alle navnene?   

Send oss gjerne et tips. 
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En helt vanlig tirsdagsmorra sånn i halvåtte-tiden på tur til arbeid inni byen: 

Det e kommen opp 60-skilt rett oppaførr Alterneset!!!! Nårti kom dem????? Der 
det før va 70 helt tel krysset Gamle Nesnavei/Nesnaveien – e det plutselig 
60!!!?!??! Kom de i går? I forrige uka?? I natt??? Det va ei løkka at ikkje han 

Arntsberg og kompani satt i Almlia i går hves de va kommen da. ….. E det 
mulig at vi ikkje observer beire???? 
To stykka – ett skilt på kvar sia av veien:  

Ja, ja – da va i vi alle fall to .  
På farta å bedømm er det flere 

som nok ikke har sett det 
enda, førr eg bli stadig 

forbikjørt i Almlia når eg strev 
og hoild fokus – både tur og 
retur. Det vil nok ta si tid før 

det ‘ligg i blodet’ – inntil da: Eg 
håp eg slepp å bi sjekka opp 
av de her kjekke guttan i 

uniform….. 

Heimhug under planlegging, og eg tok en telefon til dein andre redaktørn og prata 
om laus og fast. Nevnt at vi kanskje mått lag en artikkel om den nye 60-sona. ‘Ja – 

det må vi! E det lenge si dein kom??? Eg ha nettopp oppdaga den….!!!’  
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FÅRIKÅL PÅ «KAFÉ STEINRØYS» TIRSDAG 23. SEPTEMBER 
 

Visste du at folk med tilknytning til Alteren er veldig sultne? I 

hvert fall om man skal tro responsen på et middagsstunt som 

ble arrangert for tre uker siden. Til høyre ser vi familien 

Sletten i kø for å betale. 

 

Lag 5 tok utfordringen på strak arm, og 

inviterte til gjestebud med fårikål til 

middag og med dessert og hjemmelagede 

kaker til kaffen. Invitasjon ble sendt ut på 

Alterenlista og på Facebook, samt direkte 

til en del folk som ikke er tilgjengelig på 

slike moderne «møtesteder». 

 

 

Da Britt Nancy spurte Marion et par dager 

før dagen om vi skulle sende en påminnelse på Alterenlista, var svaret: «Nei, for 

gudsskyld! Det er allerede rundt 100 påmeldte!» 

 

 

Fra kl. 1600 strømmet det inn med sultne kafégjester. Direkte fra jobb, skole, 

barnehage og pensjonisthjem. Fårikållukta i- og utenfor lokalet var ikke til å ta 

feil av.  

 

Bordene var pent pådekket, og logistikken var det ikke noe å si på.  

Komitéen (bestående av Anne Grete Lund, Ann Kristin Børsheim, Olav Børsheim, 

Inger Jørgensen, Snorre Tro, Hilde Anita Snefjellå, Mette Børstad og Marion 

Brun) var sindig og behersket, men fikk noen svetteperler i panna da de innså at 

det kom flere gjester enn de som hadde forhåndsbestilt. Ville det bli nok mat? 

Ja, det ble det! Mange fikk sågar påfyll, og enda ble det mat til overs. Akkurat 

som i det mer berømte gjestebudet til Babette. 

 

Mette B. og Anne-Grete serverer Bjørkmo fra Altermarka 

Familien Lillealter er godt i gang. Magne, Lisbeth og Kasper fra Skjærvika 
satte pris på å komme til ferdig middag. 
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Da det ble annonsert loddsalg kunne Marion – som bare Marion kan 

det – fortelle at siden så mange hadde kommentert hvor billig 

middagen var, så matte de jaggu bruke restpengene på lodd! Og så 

de gjorde. Loddboka ble fort utsolgt, og en improvisasjon måtte til 

for at alle skulle få kjøpt sine lodder.  

 

Overhørt under loddsalget: «Åja, du bruk uta’ gammelpengan, ser 

eg! Eg kjent lukta av gammelpæng, det gjor eg». 

 

 

Å få komme til dekket bord, spise god mat i lag med naboer og venner på en helt 

alminnelig hverdag – og slippe oppvasken etterpå… ja, det viser seg å være et 

populært tiltak. Vi får brukt storstua på en genial måte – helt sikkert i pakt med 

intensjonen.  

 

Da 20-30 damer skulle komme på trim dagen derpå, var de forberedt på at 

fårikållukta skulle sitte i lokalet. Men, der tok vi feil! Huset var ryddet og vasket 

gullerent, og det var ikke snev av gammel matlukt. 

 

Hadde vi hatt flere komiteer å ta av, eller flere frivillige – kunne vi kjørt 

middagsservering oftere. Det viser seg å være et velkomment tiltak. Kanskje vi 

kunne sende en utfordring til noen yngre pensjonister/tidligere komitéfolk – vi 

nevner ikke navn – om de kunne påtatt seg et lignende opplegg for eksempel i 

april-mai??? 

 

Takk til dere som inviterte oss inn – og takk til alle som kom!  

Uten deres bidrag… intet å rapportere. 
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PÅ HESTERYGGEN FRA PLURDALEN  

TIL UMBUKTA 
 
En nydelig sensommerdag var redaktør Westgaard på 

spasertur i Umbukta i forbindelse med at familien har 

campingvogna stående der. Ved fjellstua gikk det to hester og 

gresset så idyllisk. Syntes det var noe kjent med hestene, 

men reflekterte ikke videre over det annet enn noen tanker 

om gamle dager da området var stasjon for hester og folk 

som kom over fjellet fra/til Sverige/Mo – og trengte et 

krypinn og kvile på den lange turen. 

 
Kort tid etter dukker Bjørn Tore og Mette Børstad opp ved 

campingvogna. De hadde observert den nysgjerrige damen fra vinduet. De hadde 

overnattet i det gamle stabburet ved fjellstua, etter å ha kommet ridende over fjellet 

fra Sprutfossen i Plurdalen dagen før.  

 

Denne turen hadde de lenge tenkt å ta, og de gledet seg skikkelig. De fikk en fantastisk 

opplevelse i finværet. Til sammen hadde turen tatt ca. fem timer. Da hadde de tatt seg 

god tid, og virkelig nytt dagen. På turen hadde de med seg lette gjerdepåler i plast og 

litt strømtråd, som ble satt opp når de hadde pause.  
 

Flott terreng, men en del myr før Umbukta. Hestene hadde bratt 

læringskurve på turen, og fant etterhvert selv ut hvor det f.eks. 

var best å krysse elver. Nordlandshestene – søstrene Tutta og 

Merissa – hadde gjennomført prøven med glans. De blir ridd uten 

hestesko, fordi hovene blir mer elastiske. F.eks. på glatte berg er 

det en fordel. For spesielt interesserte kan nevnes at Mette rir 

Tutta med bittløst hodelag og barefoot saddle ( bomløs sal), mens 

Bjørn-Tore rir med cowboysal.  Han har også western hodelag med bitt.  

 

Etter å ha kommet fram til Umbukta, fikk hestene gå fritt i på forhånd avtalt område. 

De spiste en god middag og ble tatt godt vare på av vertskapet på fjellstua. Etter ei god 

natt på stabburet og en smakfull frokost, ble hestene børstet og salet på igjen for 

hjemturen.  

 

Ruta tilbake ble litt lagt om, slik at de unngikk en del myrparti. 15 km og noen timer 

senere, ble utstyr og hester satt på plass i 

hestehengeren før de kjørte hjem til 

Alteren. 

 

Bjørn-Tore og Mette har allerede planer 

om å gjenta turen til neste år, kanskje også 

ta en tur på Saltfjellet. Fjell og natur 

rundt oss står klar til å bli tatt i bruk. 

Bjørn-Tore i front. Foto: Mette Børstad.  

 

Klar til avgang. Stabburet hvor de overnattet, i bakgrunnen. 

Stell må til før den lange turen hjemover. 
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Hjemme hos – Heimhug på nye tomter! 
 
Redaksjonen har denne gangen fått tips om at en utflytta Alternværing kom 
tilbake til Rana etter mange år i utlendighet (hadde bodd helt oppi Alta 

faktisk). Ryktet sa at han i likhet med mange andre, var aktiv i unge år 
innenfor ungdomslaget. Vi sikrer oss en avtale på Ytteren en sen 
søndag ettermiddag og er klar med penn og papir!  

 
(Red.anm: ho fra Røbergenget har tatt steget fra MUTS (Mødre 
Uten Teknisk Sans) og rett ut i den digitale verden der ho stilla 
med ‘padde’, notert underveis og ja – sågar sendt det pr mail på 
direkten tel redaksjon! Dette sjokkerer nok dine nærmeste, 
Mette…..)  
 

Nok om det - og over til intervjuobjektet Kjell 
Martin Sletten (født i 1943), som sporty tok 
imot oss på direkten i sitt hus der han bor 

med kona Anne Kari. De har trivdest fra første 
dag de flyttet tilbake til Rana. Det skjønner vi 
godt, nå har de jo både utsikt mot Alternfjille 

og altan med lang solgang. 
 

 
Kjell var yngst av 4 søsken og ble født i ”Nerstuen” på Sletten. Der bodde 
familien på loftet i ytterstua. Familien besto av mor Helga, far Nils og 

søsknene Birgit, Magny og Bjarne. Så kom Kjell 10 år etter, og ble med andre 
ord en skikkelig attpåklatt, det de kalte en ‘kveitmjølsunge’. Det var nemlig 

slik at de som hadde små barn under krigen fikk en ekstra rasjon med 
hvetemel, så han var nok et kjærkomment tilskudd til familien på mange 
måter. Da kunne man bl.a. bake fin-rengakaka.  

 
I Nerstuen bodde det også fire av far Nils sine søsken – tante Mathea, onkel 
Johannes, onkel Alf og tante Lotte. I det tradisjonelle nordlandshuset var det 

god plass å boltre seg på, men etter hvert ønsket jo foreldrene sitt eget. De 
fikk fradelt tomt med en liten åker, og fikk sitt eget hus på ”Rabben”, som 

stedet ble kalt. I første omgang besto 1.etasjen av utedo, fjøs og et skøt med 
kammers. I 2. etasjen var det høyloft, og over skøtet var det et rom og et 
kammers der familien på seks flytta inn og syns de hadde det riktig så bra. 

Det forteller litt om den tiden, folk var nøysomme og stilte ikke så store krav. 
 
Etter hvert ble det bygd nytt hus på Rabben, og de fikk bedre plass. Men da 

var de tre eldste søsknene flyttet heimefra. Kjell forteller at Nerstuen med 
onklene og tantene var et sted der han oppholdt seg mye i oppveksten, etter 

hvert som han fikk gå aleina over brua. Med beskjed om å gå på midten og 
ikke stoppe opp… 
 

I Nerstuen levde de på ”gammelmåten”, og der var det mye spennende for en 
liten kørv. Han fikk være med Alf til kverna for å male bygg. Mathea laga lut 
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og koka kvitklean, vaska klean med vaskebrett og heimkokasåpa. Veven sto i 

ytterstua og var stadig i bruk. Graset ble slått med ljå og hengt på hesjer. 
Mange i familien hjalp til under slåttonna, likeså når potet og grønnsaker 

skulle taes opp, det var en selvfølge. Onklene holdt mye til i båtskøtet, 
Johannes var båtsmeden, mens Alf var finsnekker, bygdeslakter og 
”tusenkunstner”.  Det var mye kunnskap blant folket i Nerstuen. 

 
Etter endt folkeskole hadde Kjell et år der han lurte på hva han skulle ta seg 
til, så kom en lærer og fikk han til å begynne rett på 2. året på realskola. I 

likhet med annen ungdom fra bygda sykla han daglig til skola på Mo, med 
unntak av de hardeste vintermånedene. 

 
Da fikk han hus hos slekta på Mo, og delte hybellivets gleder sammen med 
annen Alternungdom. Der møttes de og snekret sammen tekster til 

ungdomslagets revyer. Han sier sjøl at det var mest en samling av mer eller 
mindre dårlige vitser som ble skrevet om, men moro var det likevel.  

 
Han siterer Piet Hein:   
At leve i nuet er livets teknik, å alle gjør deres beste,  
men noen lever i nuet som gik, og andre lever i neste.  
 
”Det levde vi etter i de dager, derfor er ingen av vitsene 

og sketsjene på papir, kanskje like bra, vi kunne være 
kvass i karakteristikkene og innimellom ble kanskje 

noen hengt ut litt for mye..” Jaja, ungdoms mot, sier vi  
 
De hadde også skuespill og underholdningskvelder på 

Steinrøys. Mange var med, her nevnes bl.a. Harald på 
Bustnes, Petra Elise Stormo, Inger Anne Alterhaug, Per 

Harald Sletten, Gerd Heien og Forsmojenten. Margit Åsen 
var også med, et garvet og dyktig teatermenneske. Henry 
Høvik spilte trekkspill, og Torbjørn i Litjneset var med både 

som skuespiller og sjåfør. Han hadde fått seg bil, tross rasjonering, og fått 
laget en kasse bakpå. Skuespillerne ble plassert på kassen sammen med 
kulisser og diverse, og så kjørte de av gårde på turne. Ungdomshuset på 

Nabbvollen oppi 
Dunderlandsdalen ble blant 

annet besøkt med ”Kaillan i 
Oladalen”. Kjell forteller at 
det å være med i 

ungdomslaget fra han var 
ganske ung, hadde vært 
viktig for han. Aktivitetene 

på Steinrøys var samlende 
for alle generasjoner. På 

møtene fikk han erfaring 
med å si sin mening, han 
sto på scena og ble vant til 

å opptre foran en 

Likhet mellom de to på bildet:  
Den ene ser over og den andre ser 
under brillene når gamle album 
hentes frem 

Her er et gjeng fra ‘Kaillan i Oladalen 
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forsamling.  Og han skreiv i lagsavisa Heimhug og øvde opp ei god penn – det 

kan vi komme med i tillegg..  
 

For at Kjell er en habil skribent er sikkert - vi har sett et innholdsrikt hefte 
der han har skrevet ned fortellinger om sin barndom og oppvekst og andre 
opplysninger. Først og fremst med tanke på sine etterkommere, men mange 

ting er av interesse for flere.  Veldig artig og informativ lesning om 
en kultur som er mer eller mindre forsvunnet 
 

Kjell flyttet fra Alteren da han var 18 år, da gikk ferden til Nesna 
og lærerskolen – og der fant han sin Anne Kari. De flyttet til Alta i 

1966 der Kjell jobbet først som lærer og siden i ulike stillinger på 
skolekontoret. Han var oppvekstsjef en periode, før han som 
mange andre avdanka skolefolk endte opp som spesialkonsulent.  

 
Sammen har de to gutter. Trond Vegard bor på Træna og er aktiv i 

revylaget der.  Yngstesønnen Geir bor i Alta og overtok huset da de 
flyttet. I alle år var familien på sommerferie heime på Rabben, og 

møtte slekt og venner og opprettholdt kontakten. Så da de skulle flytte 
tilbake til Rana kom de på en måte ”heim”. 
 

Til sammen har de nå 5 barnebarn og 2 bonusbarnebarn, og 
trives i rollen som besteforeldre og pensjonister. De nyter 

tilværelsen i Syden med jevne mellomrom, det blir som regel 
en tur på høsten og en tur i januar. Da møter de kjenninger og 
da er det gilde med både spekefisk og rakfisk med gode 

venner.  
 

Vi prøvde å få Kjell til å dra noen saftige historier fra livet i de mørke kvelder 
på Alteren. 

Han smilte bare i skjegget og kom med noen halvkvedede viser om noen som 
aldri ble ferdige med å spille kort og som ikke spyttet i glasset heller…og som 
ramla i Slettaelva da de skulle heim på nattmorran. Men kem det var..?? 

 
Nuvel, vi skal se om vi ikke en gang i ettertid finner fram gamle Heimhug for 
å få med oss resten av historia. Vi bladfyker har våre metoder, og kan gripe 

til gravende journalistikk om nødvendig. 
 

Kvelden gikk fort i godt selskap. Vi ble servert kaffe og gode boller med et 
nydelig syltetøy av bringebær og rips. Så var tiden 
kommet for å finne fram kamera, her slipper ingen unna 

å posere for fotograf Marion.  
 

Så var det tradisjonell inspisering av dukskuffa, om det 
kunne la seg gjøre før vi dro? 
 

«Dukskuffa?» sa Anne Kari. «Hvilken av dem..?» Her var 
det med andre ord snakk om både kvalitet og kvantitet, 

Flotte barnebarn å beundre 

Her beundres sømmen 

Nygift 
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de nydeligste duker av ymse slag åpenbarte seg i skuff etter skuff. 

Vakre broderier sydd av Birgit og flere til, virkelig en minneskatt laget av 
flittige kvinnehender. Her kunne vi brukt laaang tid på å beundre, men vi 

hadde skamvett nok til å stoppe etter 3.skuff. Det var på tide å avrunde 
besøket, men før vi dro avfotograferte vi både album og familiebilder. Med 
vertskapets velvillige tillatelse.  

 
Vi takker så mye for all gjestfrihet; vi kom til våre egne og ble tatt godt imot 
 

En kveld sånn ca midt i oktober 2014;  
Med påholden penn, eh padd… Mette Røbergeng og Marion Brun. 

 
 

 
 

Utsnitt av gaven han har skrevet til sine barnebarn:  
 


